















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم
	المجلد العاشر
	تابع كتاب الحج
	باب بيان الإباحة للمحرم أن يهل كإهلال من تقدمه في الإحرام من غير أن يعلم بما أهل، والدليل على أن المهل به إذا لم يكن معه الهدي وكان المقتدى به ساق الهدي أن عليه أن يجعلها عمرة، ثم يهل بالحج يوم التروية، وأنه إن كان معه الهدي ثبت على إحرامه وأهدى بإهلاله، وعلى أنه إن ساق الهدي ولم يكن المقتدى [به ساقه] لم يقتد به وثبت على إحرامه، وبيان منزل النبي -صلى الله عليه وسلم- بمكة في مقامه بها
	باب ذكر الخبر المبين أن القارن إذا قدم مكة طاف بالبيت وبالصفا والمروة طوافا واحدا، ويكفيه هذا الطواف لحجة وعمرة وينحر ويحلق يوم النحر ويكفيه طوافه الأول
	باب بيان الإباحة للمهل أن لا يذكر حجا ولا عمرة إذا نوى واحدا منهما، والدليل على أن من لا ينوي واحدا منهما ونوى الإحرام جعلها عمرة، وأن المعتمر إذا طاف وحل ثم أهل بالحج جاز له أن لا يطوف لإهلاله
	باب ذكر صفة طواف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أول ما يقدم مكة وإبداء طوافه باستلام الركن الأسود، والرمل في طوافه وصفته، وبيان العلة التي لها أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالرمل، وصفة صلاته بعد طوافه والقراءة فيها
	باب بيان الركوب في الطواف بالكعبة وإباحة استلام الركن بالمحجن إذا زوحم عليه
	باب بيان ما يستلم الطائف بالكعبة من أركانها بيده ومحجنه، وتقبيله يده ومحجنه بعد الاستلام
	باب ذكر الخبر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقبل الحجر، والسنة في استقباله لمن يريد استلامه
	باب بيان صفة الطواف بين الصفا والمروة ومكان السعي فيه، وموضع المقام على الصفا والمروة، والثناء على الله عز وجل والدعاء، أنه سبعة أطواف يبدأ بالصفا ويختم بالمروة
	باب بيان إباحة الركوب في الطواف بين الصفا والمروة، وأن المشي والسعي بينهما أفضل، وذكر العلة التي لها ركب النبي -صلى الله عليه وسلم- في طوافه بينهما، والعلة التي لها أمر بالسعي بينهما
	باب بيان اليوم الذي فيه خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من مكة وإلى منى، ومقدار مقامه بمنى، وأنه دفع من منى يوم عرفة لما طلعت الشمس فلم يزل بالمشعر وجازه حتى نزل بنمرة في قبة ضربت له من شعر وهي عرفات، وأنه لما زاغت الشمس ركب راحلته وأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر ولم يتطوع بينهما، ثم ركب حتى أتى الموقف واستقبل القبلة ووقف حتى غربت الشمس، والدليل على أن السنة في المهل بالحج من مكة أن يهل يوم التروية قبل صلاة الظهر ويخرج فيصلي الظهر بمنى
	باب ذكر الخبر المبيح لمن يدفع من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس يوم عرفة قبل طلوع الفجر ملبيا إلى عرفات وإباحة التكبير بدل التلبية
	باب ذكر الخبر الموجب لنزول عرفات والوقوف بها للصلاة والإفاضة منها إلى الموقف، والنهي عن الإفاضة من منى ومن جمع إلى الموقف
	باب بيان ثواب من يقف بعرفة والموقف، وأن عرفة كلها موقف
	باب بيان دفع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الموقف، وموضع مناخه قبل أن يأتي المزدلفة بعد المغرب، ووضوئه ونزوله بالمزدلفة ودفعه منه قبل أن يصلي المغرب، وأقام صلاة المغرب قبل أن يفتح الناس رحالهم فصلاها، ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحطوا رحالهم حتى قام للعشاء ثم حط الناس رحالهم
	باب ذكر صفة سير النبي -صلى الله عليه وسلم- من حين دفع من عرفة حتى أتى المزدلفة والاختلاف في سيره، وأنه أناخ بالشعب قبل أن يأتي جمعا
	باب ذكر الخبر المبين أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان واحد وإقامتين، وأنه لم يتطوع بينهما، والدليل على أنه لم يتطوع تلك الليلة
	باب ذكر الخبر المخالف لما قبله في الإقامة لصلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة، وأنه -صلى الله عليه وسلم- صلاهما بإقامة واحدة
	باب ذكر الخبر المبين عدد صلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- جمع بها
	باب ذكر الخبر المبين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى صلاة الفجر بالمزدلفة قبل ميقاتها، والدليل على أن حكم الصلاة بالمزدلفة وفي الحج بخلاف حكم الصلوات في السفر والحضر، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي بمنى صلاة المسافر
	باب ذكر الخبر المخالف لما قبله من صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة الفجر قبل ميقاتها، وأنه أذن للفجر وأقام بجمع
	باب بيان إباحة دفع ضعفة الناس من المزدلفة إلى منى بالليل، والوقوف بالمشعر بالليل، والإباحة لهم ترك الوقوف مع الإمام
	باب دفع النبي -صلى الله عليه وسلم- من المزدلفة، وصفة وقوفه بالمشعر ودعائه ودفعه من المشعر قبل طلوع الشمس، وتحريكه راحلته ببطن محسر، وصفة طريقه إلى الجمرة الكبرى
	وتلبيته في طريقه حتى رمى جمرة العقبة
	باب بيان صفة سير النبي -صلى الله عليه وسلم- حين دفع من جمع، وبيان صفة الحصى التي ترمى بها الجمرة، والدليل على [استحباب] حمله من محسر، والإيضاح في وادي محسر
	باب ذكر الخبر المبين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما رجع من جمع إلى منى لم ينزل عن راحلته وبدأ بجمرة العقبة فرماها، ثم انصرف فوقف الناس وخطبهم
	باب بيان الموضع الذي منه ترمى الجمرة وبيان إباحة رمي الجمار راكبا، والدليل على أن السنة في المركوب للإمام المقتدى به، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- رمى راكبا ليؤخذ عنه
	باب ذكر الخبر المبين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رمى جمرة العقبة يوم النحر عند الضحى، ولم يرم غيرها، وأنه رماها بسبع حصيات يكبر مح كل حصاة، وأنه كان يرمي بعد ذلك الجمرات كلها بعد زوال الشمس، وأن الجمار وتر ورميها وتر، وصفة رمي الجمار أيام منى، والجمرة التى يبدأ بها، وما بعدها، والعمل عنه كل واحد منها
	باب ذكر الخبر المبين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رمي الجمرة وانصرف إلى رحله فنحر، والدليل على أنه -صلى الله عليه وسلم- لم يصل يوم النحر صلاة العيد
	باب ذكر الخبر المبين الموجب على من ينحر بمنى أن ينحر في رحله حيث كان من منى، وأن منى كلها منحر، وصفة نحر البدنة والذبيحة
	باب ذكر الخبر المبين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حلق رأسه في حجة الوداع بعد ما نحر بدنه، والدليل على أن السنة في نحر البدنة أن ينحر صاحبها بيده والحلاق ينتظره فلا يشتغل بشيء بعد نحره إلا بحلق الرأس، وعلى أن شعور المسلمين طاهرة مباح للمسلم إمساكها، وعلى أن السنة في الحلق أن يبدءوا بالشق الأيمن
	باب الترغيب في حلق الرأس بعد رمي الجمار، والدليل على إباحة التقصير، وعلى أن السنة بعد الحلق تقليم الأظفار
	باب بيان إجازة حج من قدم الذبح قبل رمي الجمرة أو حلق قبل الذبح، والدليل على أن ذلك للجاهل والناسي
	باب بيان حظر الانتفاع بشيء من لحوم الهدي الواجب وجلودها وجلالها والأكل منها، ودفع شيء منها إلى الجزار
	باب بيان إباحة أكل الرجل من بدنته التي ينحرها بنفسه المتطوع بها
	باب بيان الإباحة للمتمتع ذبح البقرة والاشتراك فيها، وأنها كافية عن سبعة، وأنها من البدن وهي والإبل سواء
	باب ذكر الخبر الموجب على المنفسخ حجه الهدي، وإجازته البدنة فيه عن سبعة، وأن من ذبح عمن يجب عليه الهدي كان جائزا عنه، والدليل على أن المنفسخ عمرته يهدي هديا
	باب في الإفاضة إلى البيت، والدليل على أن وقته إذا فرغ من النحر وتفريق ذبيحته والأكل منها، ثم يفيض فيصلي الظهر بمكة، وبيان الخبر المعارض لصلاة الظهر بمكة وأنه يرجح إلى منى فيصلي الظهر بمنى، والترغيب في الاستقاء من زمزم للناس والشرب منه إذا أفاض
	باب بيان إجازة حج من أفاض إلى البيت قبل أن يرمي الجمرة جاهلا
	باب بيان إباحة التطيب بالطيب يوم النحر قبل الإفاضة وزيارة البيت والإحلال، وأن من طاف للإفاضة حل له كل شئ حرم عليه
	باب بيان إتيان النساء في أيام منى
	باب بيان الإباحة للحائض ترد طواف الوداع إذا كانت أفاضت يوم النحر وطافت بالبيت، والدليل على حظر خروجهن إلا بالطواف بالبيت بعد فراغهن من رمي جمرة العقبة
	باب الدليل على إباحة ترك الرمل في طواف الزيارة للمفرد بالحج وللقارن، وعلى أنه ليس على أحد في طواف الإفاضة الطواف بين الصفا والمروة
	باب بيان إباحة البيتوتة بمكة أيام منى لمتولي السقاية، والدليل على أنه غير جائز لغيرهم البيتوتة أيام منى إلا بمنى
	باب ذكر الخبر الموجب على متولي السقاية اتخاذ النبيذ فيها، وسقي الناس فيه، وصفة شرب النبي -صلى الله عليه وسلم-
	[باب النهي عن حمل السلاح بمكة]
	باب بيان حظر شجر مكة والحرم واختلاء شوكها، وتنفير صيدها، والرخصة في الإذخر أن يحش، والدليل على إباحة القود فيها، وعلى أن اللقطة لا تحل لملتقطها أبدا، وإن لم يجد يعني صاحبها
	باب في معناه
	[باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره]
	باب ذكر دعاء النبي -صلى الله عليه وسلم- للمدينة وأهلها وصاعها ومدها
	باب ذكر الخبر المبين أن المدينة حرام آمن
	باب بيان حظر إهراق الدم بالمدينة وحمل السلاح فيها للقتال، وقطع أشجارها، وإباحة قطعها للعلف
	باب بيان حراسة الملائكة مدينة الرسول -صلى الله عليه وسلم- وشعابها ونقابها، وأنه لا يدخلها الدجال ولا الطاعون
	باب دعاء النبي -صلى الله عليه وسلم- للمدينة إذ أتي بالباكورة
	[باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها]
	باب ذكر أسامي المدينة، وأنها تنفي شرار أهلها، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بالهجرة إليها
	باب عقاب من يريد بالمدينة سوءا وبأهلها
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